VACUETTE® SAFELINK
Väliskeermega Luer-lukuga hoidik
(steriilne)

Kasutusjuhend
Kasutusotstarve
VACUETTE® SAFELINK on mõeldud vere võtmiseks koos sisekeermega Luer-pordi seadmega.

Tootekirjeldus
Steriilne, ühekordselt kasutatav plastist hoidik ja selle ülaosa keskel asuv väliskeermega Luer-lukuga liitmik. Muhviga roostevabast terasest nõel on
kinnitatud hoidiku sisse, hõlbustades verevõtmist tühja verevõtukatsuti korgi läbistamisel.

Käsitsemine
1.
2.
3.
4.

Avage pakend ettevaatlikult.
Hoidke katsutihoidikust ühe käega kinni ja kinnitage hoidiku ülaosas asuv väliskeermega Luer-liitmik ettevaatlikult keerates valitud seadme
sisekeermega Luer-luku külge. Veenduge, et see oleks korralikult kinni, aga ärge üle keerake.
Võtke vereproov vastavalt oma asutuse standarditele.
Pärast vereproovi võtmist visake minema, nagu allpool kirjeldatud.

Säilitamine
Säilitage katsutihoidjat temperatuuril 4–25 °C (40–77 °F)
MÄRKUS. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Maksimaalse soovitusliku säilitustemperatuuri ületamisel võib hoidik kahjustuda.
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Juhiste järgimisel toimib seade nagu ette nähtud.
Kui seda kasutatakse koos perifeerselt sisestatava veenisisese kateetriga, tuleb kasutada pikenduskomplekti.
Ei sobi verevoolusurvele üle 185 mmHg.
Lugege alati iga konkreetse tarviku kasutusjuhendeid.
Kandke selle seadmega verd võttes alati kummikindaid.
Enne kasutamist kontrollige iga pakendi terviklikkust. Kui pakend on katki, ärge kasutage seadet.
Ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Mitte korduskasutada ohtlike nakkuste riski tõttu!
Kasutage ainult üheks vereproovivõtuks.
Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga.
Ärge kunagi puudutage katsutihoidikut seestpoolt.
Ärge kunagi pange nõelale katet peale. Ohutustarvikute kasutamine on soovitatav.
Hoidke alati paigal, vajutades pöidla või sõrmega katsutile, et tagada täielik vaakum.
Tühja verevõtusüsteemi kasutamisel kontrollige alati, et voolikud on korrektselt täidetud.
Seda toodet tohivad kasutada vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad ainult nende juhiste kohaselt.

Jäätmekäitlus
Arvestada ja järgida tuleb nakkusohtlike materjalide äraviskamist puudutavaid üldisi hügieenipõhimõtteid ja kehtivaid eeskirju. Pärast kasutamist
visake katsutihoidik ja kõik ühekordselt kasutatavad tarvikud koos vastavasse bioloogiliselt ohtlike jäätmete mahutisse.
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